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 اسنض تعضٜـ ايصٝاّ ٚاصناْ٘ ؟

 تعضٜؿ٘ يف ايًػ١: اإلَغاى عٔ ايؾ٤ٞ.-1

 يف ايؾضع: اإلَغاى عٔ األنٌ، ٚايؾضب، ٚعا٥ض املؿطضات، َع اي١ٝٓ، َٔ طًٛع ايؿذض ايصارم إىل غضٚب ايؾُػ.

 َٔ خالٍ تعضٜـ ايصٝاّ يف االصطالح، ٜتضض إٔ ي٘ صنٓني أعاعني، ُٖا: أصناْ٘:-2

 اإلَغاى عٔ املؿطضات َٔ طًٛع ايؿذض إىل غضٚب ايؾُػ( األٍٚ:

َٕ﴿)ٚريٌٝ ٖشا ايضنٔ قٛي٘ تعاىل:  َّ َؾاِيآ ُٖ ُ٘ َنَتَب ََا َٚاِبَتُػٛا َباِؽُضٚ ِِ ايًَّ َٔ َست٢َّ َٚاِؽَضُبٛا َُٚنًُٛا َيُه َّٝ ُِ ََٜتَب ُِٝط َيُه َٝ اِيَد َٔ اِيَأِب َِ ُض 

ٌِ ِٝ َّ ِإَي٢ ايَّ َٝا ُّٛا ايصِّ َِّ َأِت َٔ اِيَؿِذِض ُث َِ َِٛر  ِِٝط اِيَأِع ( ايًٌٝ ٚعٛار ايٓٗاص بٝاض: األعٛر ٚارتٝط األبٝض بارتٝط ٚاملضارص. 187: ايبكض٠ط ﴾اِيَد

 .ايؾُػ ٚغضٚب ٜعين ايؿذض طًٛع ايًٞ

اي١ٝٓ، بإٔ ٜكصز ايصا٥ِ بٗشا اإلَغاى عٔ املؿطضات عبار٠ اهلل ، ؾباي١ٝٓ تتُٝظ األعُاٍ املكصٛر٠ يًعبار٠ عٔ غرلٖا َٔ  ايجاْٞ:

 األعُاٍ، ٚباي١ٝٓ تتُٝظ ايعبارات بعضٗا عٔ بعض، ؾٝكصز ايصا٥ِ بٗشا ايصٝاّ: إَا صٝاّ صَضإ، أٚ غرلٙ َٔ أْٛاع ايصٝاّ.

 «(إمنا األعُاٍ بايٓٝات، ٚإمنا يهٌ اَضئ َا ٣ْٛ: »عًٝ٘ ٚعًِص٢ً اهلل ٚريٌٝ ٖشا ايضنٔ قٛي٘ 

 

 اسنض سهِ صٝاّ صَضإ ٚريًٝ٘ ؟

َٗا َٜا﴿ؾضض اهلل عظ ٚدٌ صٝاّ ؽٗض صَضإ، ٚدعً٘ أسز أصنإ اإلعالّ ارتُغ١( )ٚسيو يف قٛي٘ تعاىل:  َٔ َأُّٜ ُٓٛا ايَِّشٜ ََ  ُنِتَب آ

ُِ ُِٝه ًَ ُّ َع َٝا َُا ايصِّ َٔايَّ َع٢ًَ ُنِتَب َن ِِ َِٔ ِشٜ ِِ َقِبًُِه َٕ َيَعًَُّه ُِٗض﴿ٛي٘ تعاىل: ٚقص. 183: ايبكض٠ط ﴾َتتَُّكٛ َٕ َؽ َََضا ٍَ ايَِّشٟ َص ِ٘ ُأِْظ  ِؾٝ

ُٕ َّاِؼ ُّٖز٣ اِيُكِضآ َٓاٍت ِيً َٔ ََٚبِّٝ َُٗز٣ َِّ ِٕ اِي َُٔ َٚاِيُؿِضَقا َِٗز َؾ ُِ َؽ َِٗض َُِٓه ُ٘ ايؾَّ ُِ َُٝص ًِ  ص.185: ايبكض٠ط ﴾َؾ

بين اإلعالّ ع٢ً مخػ: ؽٗار٠ إٔ ال إي٘ إال : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚملا صٚاٙ عبز اهلل بٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل 

 «.اهلل، ٚإٔ ستُزّا صعٍٛ اهلل، ٚإقاّ ايصال٠، ٚإٜتا٤ ايظنا٠، ٚصّٛ صَضإ، ٚسر بٝت اهلل اذتضاّ َٔ اعتطاع إيٝ٘ عبٝاّل

ثا٥ض ايضأؼ، ؾكاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل، أخدلْٞ َاسا ؾضض اهلل  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِز اهلل إٔ أعضابّٝا دا٤ إىل ايٓيب ٚملا صٚاٙ طًش١ بٔ عبٝ

َّٞ غرلٙ؟ قاٍ: «ؽٗض صَضإ»عًٞ َٔ ايصٝاّ؟ قاٍ:   «.ال، إال إٔ تطٛع..»، قاٍ: ٌٖ عً

ٔ ايزٜٔ بايضضٚص٠، ٚإٔ َٓهضٙ ناؾض، َضتز ٚقز أمجعت األ١َ ع٢ً ٚدٛب صٝاّ صَضإ، ٚأْ٘ أسز أصنإ اإلعالّ اييت ُعًُت َ

 عٔ اإلعالّ.

 

 اسنض اقغاّ ايصٝاّ ؟

 ثالث١ أقغاّ:: ٚادب، ٚتطٛع؛ ٚايٛادب ٜٓكغِ إىل ايصٝاّ قغُإ

 صّٛ ايٓشص.-3 صّٛ ايهؿاصات.-2  صّٛ صَضإ.-1

 

 ؾضٌ صٝاّ ؽٗض صَضإ ؟

 ؽضع اهلل عبشاْ٘ ايصّٛ ذتهِ عزٜز٠ ٚؾٛا٥ز نجرل٠:

 ايٓؿػ، ٚتطٗرلٖا، ٚتٓكٝتٗا َٔ األخالط ايضر١٦ٜ ٚاألخالم ايضس١ًٜ؛ ألٕ ايصّٛ ٜضٝل زتاصٟ ايؾٝطإ يف بزٕ اإلْغإتظن١ٝ -1

 يف ايصّٛ تظٖٝز يف ايزْٝا ٚؽٗٛاتٗا، ٚتضغٝب يف اآلخض٠ ْٚعُٝٗا. -2 

 عطؿ.ايصّٛ ٜبعح ع٢ً ايعطـ ع٢ً املغانني، ٚايؾعٛص بآالَِٗ؛ ألٕ ايصا٥ِ ٜشٚم أمل ادتٛع ٚاي -3

 إىل غرل سيو َٔ اذتهِ ايبًٝػ١، ٚايؿٛا٥ز ايعزٜز٠.
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 اسنض ؽضٚط ٚدٛب صٝاّ صَضإ ؟

اإلعالّ: ؾال جيب، ٚال ٜصض ايصٝاّ َٔ ايهاؾض؛ ألٕ ايصٝاّ عبار٠، ٚايعبار٠ ال تصض َٔ ايهاؾض، ؾإسا أعًِ ال ًٜظّ بكضا٤ َا  -1

 ؾات٘.

ؾشنض َِٓٗ ايصيب « صؾع ايكًِ عٔ ثالث١: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًًِٝـ؛ يكٛي٘ ايبًٛؽ: ؾال جيب ايصٝاّ ع٢ً َٔ مل ٜبًؼ سز ايته -2

 ست٢ حيتًِ، ٚيهٓ٘ ٜصض ايصٝاّ َٔ غرل ايبايؼ يٛ صاّ، إسا نإ ممٝظّا، ٜٚٓبػٞ يٛيٞ أَضٙ إٔ ٜأَضٙ بايصٝاّ؛ يٝعتارٙ ٜٚأيؿ٘.

ؾشنض َِٓٗ اجملٕٓٛ ست٢ « صؾع ايكًِ عٔ ثالث١: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِايعكٌ: ؾال جيب ايصٝاّ ع٢ً اجملٕٓٛ ٚاملعتٛٙ؛ يكٛي٘  -3

 ٜؿٝل.

ََٔ﴿ايصش١: ؾُٔ نإ َضٜضّا ال ٜطٝل ايصٝاّ مل جيب عًٝ٘، ٚإٕ صاّ صض صٝاَ٘؛ يكٛي٘ تعاىل:  -4 َٚ َٕ ِٚ ََِضّٜضا َنا  َعَؿٍض َع٢ًَ َأ

ِٔ َؾِعز٠َّْ َِّ ٍّ َّا  .أٜاّ َٔ طضٙأؾ َا قضا٤ عًٝ٘ ٚدب املضض طاٍ ؾإٕص. 185: ايبكض٠ط ﴾ُأَخَض َأ

ََٔ﴿اإلقا١َ: ؾال جيب ايصّٛ ع٢ً املغاؾض؛ يكٛي٘ تعاىل:  -5 َٚ َٕ ِٚ ََِضّٜضا َنا ِٔ َؾِعز٠َّْ َعَؿٍض َع٢ًَ َأ ٍّ ُأَخَض َِّ َّا  َصضَّ املغاؾض صاّ ؾًٛ ؛﴾َأ

 .ايغؿض يف أؾطضٙ َا قضا٤ عًٝ٘ ٚجيب صٝاَ٘،

أيٝػ إسا : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِارتًٛ َٔ اذتٝض ٚايٓؿاؼ: ؾاذتا٥ض ٚايٓؿغا٤ ال جيب عًُٝٗا ايصٝاّ، بٌ حيضّ عًُٝٗا؛ يكٛي٘  -6

ِّ، ٚمل تصِ؟، ؾشيو َٔ ْكصإ رٜٓٗا نإ ٜصٝبٓا سيو، »ٚجيب ايكضا٤ عًُٝٗا؛ يكٍٛ عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا: «. ساضت مل تص

 «بكضا٤ ايصال٠ؾٓؤَض بكضا٤ ايصّٛ، ٚال ْؤَض 

 

 اسنض ثبٛت رخٍٛ ؽٗض صَضإ ؟

ٜجبت رخٍٛ ؽٗض صَضإ بضؤ١ٜ اشلالٍ، بٓؿغ٘ أٚ بؾٗار٠ غرلٙ ع٢ً صؤٜت٘، أٚ إخباصٙ بشيو؛ ؾإسا ؽٗز َغًِ عزٍ بضؤ١ٜ ٖالٍ 

َُٔ ﴿صَضإ ثبت بٗشٙ ايؾٗار٠ رخٍٛ ؽٗض صَضإ؛ يكٛي٘ تعاىل:  َِٗز َؾ ُِ َؽ َِٗض َُِٓه ُ٘ ايؾَّ ُِ َُٝص ًِ ص٢ً اهلل  ٚيكٛي٘ ،ص185: بكض٠ايط ﴾َؾ

بضؤ١ٜ صَضإ ؾصاَ٘،  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِأخدلت ايٓيب »، ٚذتزٜح ابٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا: «إسا صأٜتُٛٙ ؾصَٛٛا: »عًٝ٘ ٚعًِ

 «.ٚأَض ايٓاؼ بصٝاَ٘

ؾإٕ مل َٜض اشلالٍ، أٚ مل ٜؾٗز َغًِ عزٍ بضؤٜت٘، ٚدب إنُاٍ عز٠ ؽعبإ ثالثني َّٜٛا. ٚال ٜجبت رخٍٛ ايؾٗض بػرل ٖشٜٔ األَضٜٔ 

صَٛٛا يضؤٜت٘ ٚأؾطضٚا يضؤٜت٘، ؾإٕ ُغبِّٞ عًٝهِ : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِيكٛي٘  -صؤ١ٜ اشلالٍ، أٚ إمتاّ ؽعبإ ثالثني َٜٛا-

ٜٚجبت اْكضا٤ صَضإ بضؤ١ٜ ٖالٍ ؽٗض ؽٛاٍ بؾٗار٠ َغًُني،ؾإٕ مل ٜؾٗز َغًُإ عزالٕ بضؤ١ٜ «نيؾأنًُٛا عز٠ ؽعبإ ثالث

 اشلالٍ، ٚدب إنُاٍ عز٠ صَضإ ثالثني َّٜٛا

 

 اسنض ٚقت اي١ٝٓ ؾ٢ ايصّٛ ٚسهُٗا ؟

إمنا األعُاٍ : »ًِص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع؛ يكٛي٘ -اي١ٝٓ ٜعين -جيب ع٢ً ايصا٥ِ إٔ ٜٟٓٛ ايصٝاّ، ٖٚٞ صنٔ َٔ أصناْ٘ نُا َض٢

ٜٜٚٓٛٗا َٔ ايًٌٝ يف ايصٝاّ ايٛادب؛ نصّٛ صَضإ ٚايهؿاص٠ ٚايكضا٤ ٚايٓشص( نٌ ٖشا صٝاّ «. بايٓٝات، ٚإمنا يهٌ اَضئ َا ٣ْٛ

َٔ مل ٜبٝت ايصٝاّ قبٌ ايؿذض ؾال : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚادب البز إٔ ٜٟٓٛ َٔ ايًٌٝ )ٚيٛ قبٌ آسإ ايؿذض بزقٝك١ ٚاسز٠؛ يكٛي٘ 

 «( اّ ي٘صٝ

 

 اسنض االعشاص املبٝش١ يًؿطض؟

ُٜضد٢ بضؤٙ ايؿطُض، ؾإسا بضئ ٚدب عًٝ٘ قضا٤ األٜاّ اييت أؾطضٖا؛ يكٛي٘ تعاىل:  ايعشص األٍٚ: ٖٛ املضض ٚايهدل، ؾٝذٛط يًُضٜض ايشٟ 

َّا﴿ َّا َُٔ َِّعُزَٚراٍت َأ َٕ َؾ ِٚ ََِّضّٜضا َُِٓهِ َنا ِٔ َؾِعز٠َّْ َعَؿٍض َع٢ًَ َأ َّا َِّ َُٔ﴿: تعاىل ٚقٛي٘ ،ص184: ايبكض٠ط ﴾ُأَخَض ٍَّأ َِٗز َؾ ُِ َؽ َِٗض َُِٓه  ايؾَّ

ُ٘ ُِ َُٝص ًِ ََٔ َؾ َٚ َٕ ِٚ ََِضّٜضا َنا ِٔ َؾِعز٠َّْ َعَؿٍض َع٢ًَ َأ َِّ ٍّ َّا  ص.185: ايبكض٠ط ﴾ُأَخَض َأ

ٚاملضض ايشٟ ٜضخص َع٘ يف ايؿطض ٖٛ املضض ايشٟ ٜؾل ع٢ً املضٜض ايصٝاّ بغبب٘( ٖشا ٖٛ ْٛع املضض يٝػ أٟ َضض، اآل١ٜ قايت 

َُٔ﴿بعُّٛ املضض  َٕ َؾ  ايدل٤ يف تأخض أٚ َؾك١، ؾٝ٘ نإ إسا إال عشصا ٜهٕٛ ال ايعشص ألٕ باملؾك١، َكٝز٠ إمنا. ﴾ََِّضّٜضا َُِٓهِ َنا

 . ٚايؾؿا٤

: ٚأَا ايؾٝذ ايهبرل إسا مل ٜطل ايصٝاّ، ؾكز أطعِ أْػ بعزَا ندل عاَّا أٚ عاَني عٔ نٌ ّٜٛ -صمح٘ اهلل-قاٍ اإلَاّ ايبداصٟ  

َغهّٝٓا ٚقاٍ ابٔ عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا يف ايؾٝذ ايهبرل ٚاملضأ٠ ايهبرل٠، ال ٜغتطٝعإ إٔ ٜصَٛا: ؾًٝطعُا َهإ نٌ ّٜٛ 

 َغهّٝٓا.
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يصٝاّ عذظّا ال ٜضد٢ طٚاي٘، مبضض نإ أٚ ندل، عٔ نٌ ّٜٛ َغهّٝٓا قزص اإلطعاّ ، ٜكٍٛ: )ْصـ صاع َٔ ؾٝطعِ ايعادظ عٔ ا

بض( أٚ متض، أٚ أصط، أٚ حنٖٛا َٔ قٛت ايبًز، َٚكزاص ايصاع نًٝٛإ ٚصبع تكضٜبّا ؾٝهٕٛ اإلطعاّ عٔ نٌ ّٜٛ: نًٝٛ دضاّ َٚا١٥ 

 ض صض صٝاَ٘ ٚأدظأٙٚمخغ١ ٚعؾضٜٔ دضاَّا تكضٜبّا.ٖشا ٚإٕ صاّ املضٜ

َُٔ﴿ؾٝباح يًُغاؾض ايؿطض يف صَضإ، ٚجيب عًٝ٘ ايكضا٤؛ يكٛي٘ تعاىل:  ايعشص ايجا٢ْ ايغؿض: َٕ َؾ ِٚ َع٢ًَ َعَؿٍض َأ ََِّضّٜضا َُِٓهِ َنا

ٍّ ُأَخَض َّا ِٔ َأ َِّ َُٔ﴿: تعاىل ٚقٛي٘ص. 184: ايبكض٠ط ﴾َؾِعز٠َّْ  َِٗز َؾ ُِ َؽ َِٗض َُِٓه ُ٘ ايؾَّ ُِ َُٝص ًِ ََ َؾ َٚٔ َٕ ِٚ ََِضّٜضا َنا ِٔ َؾِعز٠َّْ َعَؿٍض َع٢ًَ َأ َِّ ٍّ َّا  َأ

 ص.185: ايبكض٠ط ﴾ُأَخَض

ٚخضز إىل َه١ صا٥ُّا يف صَضإ «. إٕ ؽ٦ت ؾصِ، ٚإ ؽ٦ت ؾأؾطض»ملٔ عأي٘ عٔ ايصٝاّ يف ايغؿض:  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚيكٛي٘ 

ؾًُا بًؼ ايَهِزٜز أؾطض، ؾأؾطض ايٓاؼ ٜٚباح ايؿطض يف ايغؿض ايطٌٜٛ ايشٟ ٜباح ؾٝ٘ قصض ايصال٠ ٜٚكزص بجُا١ْٝ ٚأصبعني َٝاّل، أٟ: 

ُٜضار ب٘ ايتشاٌٜ ع٢ً  سٛايٞ مثاْني نًٝٛ َذلّا ٚايغؿض املبٝض يًؿطض يف صَضإ ٖٛ ايغؿض املباح ؾإٕ نإ عؿض َعص١ٝ أٚ عؿضّا 

 ايؿطض، مل ٜبض ي٘ ايؿطض بٗشا ايغؿض

« ، ؾًِ ٜعب ايصا٥ِ ع٢ً املؿطض، ٚال املؿطض ع٢ً ايصا٥ِص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نٓا ْغاؾض َع ايٓيب : »صضٞ اهلل عٓ٘ذتزٜح أْػ 

 ض، ؾإٕ ؽلَّ عًٝ٘، أٚ أَضضَّ ب٘، ؾايؿطض يف سك٘ أؾضٌٚيهٔ بؾضط أال ٜؾل عًٝ٘ ايصّٛ يف ايغؿ

ٌَ عًٝ٘ َٔ ؽز٠ اذتض، ٚجتُع ايٓاؼ سٛي٘، ؾكاٍ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِألٕ ايٓيب  ص٢ً اهلل عًٝ٘ صأ٣ يف ايغؿض صداّل صا٥ُّا قز ُظًِّ

 «يٝػ َٔ ايدلِّ ايصٝاّ يف ايغؿض: »ٚعًِ

أ٠ اييت أتاٖا اذتٝض أٚ ايٓؿاؼ تؿطض يف صَضإ ٚدٛبّا، ٚحيضّ عًٝٗا ايصّٛ، ٚيٛ خاص١ باملضأ٠: ؾاملضايعشص ايجايح اذتٝض ٚايٓؿاؼ:

ِّ ٚمل تصِ؟ ؾشيو َٔ »قاٍ:  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِإٔ ايٓيب  صاَت مل ٜصض َٓٗا؛ ذتزٜح أبٞ ععٝز ارتزصٟ  أيٝػ إسا ساضت مل تص

 «.ْكصإ رٜٓٗا

ا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا: نإ ٜصٝبٓا سيو، ؾٓؤَض بكضا٤ ايصّٛ، ٚال ْؤَض يكٍٛ ع _ٜعين اذتا٥ض أٚ ايٓؿغا٤ _ٚجيب عًُٝٗا ايكضا٤؛

 بكضا٤ ايصال٠.

: ؛ ؾاملضأ٠ إسا ناْت ساَاّل أٚ َضضعّا، ٚخاؾت ع٢ً ْؿغٗا أٚ ٚيزٖا بغبب ايصّٛ داط شلا ايؿطض، ملا صٚاٙ ايعشص ايضابع اذتٌُ ٚايضضاع

إٕ اهلل ٚضع عٔ املغاؾض ؽطض ايصال٠ ٚايصّٛ، ٚعٔ اذتب٢ً ٚاملضضع : »ٚعًِص٢ً اهلل عًٝ٘ قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘أْػ 

ٚتكضٞ اذتاٌَ ٚاملضضع َهإ األٜاّ اييت أؾطضتٗا، ٚسيو إٕ خاؾتا ع٢ً ْؿغُٝٗا، ؾإٕ خاؾت اذتاٌَ َع سيو ع٢ً « ايصّٛ

ٚاملضضع ٚاذتب٢ً إسا »ضٞ اهلل عُٓٗا: دٓٝٓٗا، أٚ املضضع ع٢ً صضٝعٗا؛ أطعُت َع ايكضا٤ عٔ نٌ ّٜٛ َغهّٝٓا؛ يكٍٛ ابٔ عباؼ ص

 «.خاؾتا ع٢ً أٚالرُٖا أؾطضتا، ٚأطعُتا

 

 اسنض َؿطضات ايصا٥ِ؟

َٔ َست٢َّ َٚاِؽَضُبٛا َُٚنًُٛا﴿: األنٌ أٚ ايؾضب عُزّا: يكٛي٘ تعاىل: األٍٚ َّٝ ُِ ََٜتَب ُِٝط َيُه َُٝض اِيَد َٔ اِيَأِب ِِٝط َِ َِٛر اِيَد َٔ اِيَأِع َّ اِيَؿِذِض َِ  ُث

ُّٛا ٌِ َأِت ِٝ َّ ِإَي٢ ايَّ َٝا  ص.187: ايبكض٠ط ﴾ايصِّ

ؾكز بٝٓت اآل١ٜ أْ٘ ال ٜباح يًصا٥ِ األنٌ ٚايؾضب بعز طًٛع ايؿذض ست٢ ايًٌٝ ، أَا َٔ أنٌ أٚ ؽضب ْاعّٝا ؾصٝاَ٘ صشٝض، 

َِّ َٔ ْغٞ ٖٚٛ صا٥ِ ؾ: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚجيب عًٝ٘ اإلَغاى إسا تشنَّض، أٚ سنض أْ٘ صا٥ِ؛ يكٛي٘  أنٌ أٚ ؽضب، ؾًٝت

ٜٚؿغز ايصّٛ بايغَُّعٛط ٚبهٌ َا ٜصٌ إىل ادتٛف، ٚيٛ َٔ غرل ايؿِ مما ٖٛ يف سهِ األنٌ «.صَٛ٘، ؾإمنا أطعُ٘ اهلل ٚعكاٙ

 ٚايؾضب ناإلبض املػش١ٜ 

ِٔ داَع ٖٚٛ صا٥ِ بطٌ صٝاَ٘، ٚعًٝ٘ ايتٛب١ ٚاالعتػؿاص، ٚقضا٤ اايجا٢ْ َُ يّٝٛ ايشٟ داَع : ادتُاع،: ٜبطٌ ايصٝاّ بادتُاع، ؾ

ؾٝ٘، ٚعًٝ٘ َع ايكضا٤ نؿاص٠، ٖٚٞ عتل صقب١، ؾإٕ مل جيز صاّ ؽٗضٜٔ َتتابعني، ؾإٕ مل ٜغتطع أطعِ عتني َغهّٝٓا، ذتزٜح 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ إس دا٤ٙ صدٌ ؾكاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِقاٍ: بُٝٓا حنٔ دًٛؼ عٓز ايٓيب  صضٞ اهلل عٓ٘أبٞ ٖضٜض٠ 

ٌٖ جتز صقب١ : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ: ٚقعت ع٢ً اَضأتٞ ٚأْا صا٥ِ، ؾكاٍ صعٍٛ اهلل «َايو؟»ؾكاٍ: ، ًٖهت، ٚعًِ 

، قاٍ: ال، «ٌٖ جتز إطعاّ عتني َغهّٝٓا؟»، قاٍ: ال، قاٍ: «ٌٖ تغتطٝع إٔ تصّٛ ؽٗضٜٔ َتتابعني؟»، قاٍ: ال. قاٍ: «تعتكٗا؟

 -ٚايَعَضُم املهتٌ-ِبَعَضم ؾٝ٘ متض  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِع٢ً سيو ُأتٞ ايٓيب  ، ؾبُٝٓا حنٔص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: ؾُهح ايٓيب 

، ؾكاٍ ايضدٌ: أع٢ً أؾكض َين ٜا صعٍٛ اهلل؟ ؾٛاهلل َا بني «خش ٖشا ؾتصزم ب٘»، ؾكاٍ: أْا، قاٍ: «أٜٔ ايغا٥ٌ؟»ؽٛاٍ ٜعين، قاٍ: 

ِٝٗا   «.أطعُ٘ أًٖو»ست٢ بزت أْٝاب٘، ثِ قاٍ: ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يب أٌٖ بٝت أؾكض َٔ أٌٖ بٝيت، ؾضشو ايٓ -ٜضٜز اذتضَّتني-الَبَت
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ٚيف َع٢ٓ ادتُاع: إْظاٍ املين اختٝاصا؛ ؾإسا أْظٍ ايصا٥ِ شتتاصّا بتكبٌٝ، أٚ ملػ، أٚ اعتُٓا٤، أٚ غرل سيو ؾغز صَٛ٘؛ ألٕ سيو َٔ 

 بادتُاع ؾكط، يٛصٚر ايٓص خاصّا ب٘، أَا إسا ْاّ ايؾ٠ٛٗ اييت تٓاقض ايصّٛ، ٚعًٝ٘ ايكضا٤ رٕٚ ايهؿاص٠ ،ألٕ ايهؿاص٠ ال تًظّ إال

 ايصا٥ِ ؾاستًِ، أٚ أْظٍ َٔ غرل ؽ٠ٛٗ نُٔ ب٘ َضض، ؾال ٜبطٌ صٝاَ٘؛ ألْ٘ ال اختٝاص ي٘ يف سيو.

صٙ، : ايتكٝؤ عُزّا: ٖٚٛ إخضاز َا يف املعز٠ َٔ طعاّ أٚ ؽضاب عٔ طضٜل ايؿِ عُزّا، أَا إسا غًب٘ ايك٤ٞ ٚخضز َٓ٘ بػرل اختٝاايجايح

ُ٘ ايك٤ٞ ؾًٝػ عًٝ٘ قضا٤، َٚٔ اعتكا٤ عُزّا ؾًٝكض: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِؾال ٜؤثض يف صٝاَ٘؛ يكٛي٘   «َٔ َسَصَع

: ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: اذتذا١َ،: ٖٚٞ إخضاز ايزّ َٔ ادتًز رٕٚ ايعضٚم، ؾُت٢ استذِ ايصا٥ِ ؾكز أؾغز صَٛ٘؛ يكٛي٘ ايضابع

 -ٚاهلل أعًِ-ّ اذتادِ أٜضّا، إال إسا سذُ٘ بآالت َٓؿص١ً، ٚمل حيتر إىل َص ايزّ، ؾإْ٘ ، ٚنشا ٜؿغز صٛ«أؾطض اذتذِ ٚاحملذّٛ»

 ال ٜؿطض.َٚع٢ٓ اذتذا١َ: إخضاز ايزّ بايَؿِصز، ٚإخضاد٘ َٔ أدٌ ايتدلع ب٘

 عًٝ٘ ص٢ً اهلل: خضٚز رّ اذتٝض ٚايٓؿاؼ: ؾُت٢ صأت املضأ٠ رّ اذتٝض أٚ ايٓؿاؼ أؾطضت، ٚٚدب عًٝٗا ايكضا٤؛ يكٛي٘ ارتاَػ

ِّ، ٚمل تصِ»يف املضأ٠:  ٚعًِ  «.أيٝػ إسا ساضت مل تص

: ١ْٝ ايؿطض: ؾُٔ ٣ْٛ ايؿطض قبٌ ٚقت اإلؾطاص ٖٚٛ صا٥ِ، بطٌ صَٛ٘، ٚإٕ مل ٜتٓاٍٚ َؿطضّا، ؾإٕ اي١ٝٓ أسز صنين ايغارؼ

 ايصٝاّ، ؾإسا ْكضٗا قاصزّا ايؿطض، َٚتعُزّا ي٘، اْتكض صٝاَ٘.

ِٔ﴿: ايضِّر٠،: ملٓاؾاتٗا يًعبار٠، ٚيكٛي٘ تعاىل: ايغابع َّ َأِؽَضِنَت َي٦ِ َِٝشَبَط ًَُو َي َُ  ص.65ض: ايظَط ﴾َع

 

 اسنض َغتشبات ايصٝاّ ؟

 ٜغتشب يًصا٥ِ إٔ ٜضاعٞ يف صٝاَ٘ األَٛص ايتاي١ٝ:

بهجرل ايطعاّ ٚقًًٝ٘، ٚيٛ ظضع١ ٜٚتشكل ايغشٛص «. تغشضٚا ؾإٕ يف ايغشٛص بضن١: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ايغَشٛص: يكٛي٘ أٚال

 ٚٚقت ايغشٛص َٔ َٓتصـ ايًٌٝ إىل طًٛع ايؿذض.

ّٝا تغشضْا َع صعٍٛ »قاٍ:  صضٞ اهلل عٓ٘: تأخرل ايغَُّشٛص: بايؿتض َغتشب إٔ ٜؤخض ايغشٛص إىل آخض ايٛقت ذتزٜح طٜز بٔ ثابت ثاْ

 «ا بُٝٓٗا؟ قاٍ: مخغني آ١ٜ، ثِ قُٓا إىل ايصال٠، قًت: نِ نإ قزص َص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اهلل 

صضٞ اهلل : تعذٌٝ ايؿطض: أٜضا َٔ املغتشبات ٜغتشب يًصا٥ِ تعذٌٝ ايؿطض َت٢ حتكل غضٚب ايؾُػ، ؾعٔ عٌٗ بٔ ععز ثايّجا

 «ال ٜظاٍ ايٓاؼ خبرل َا عذًَّٛا ايؿطض»قاٍ:  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِإٔ ايٓيبَّ  عٓ٘

 صضٞ اهلل عٓ٘ات، ٚإٔ تهٕٛ ٚتضّا، ؾإٕ مل جيز ؾع٢ً دضعات َٔ َا٤؛ ذتزٜح أْػ :اإلؾطاص ع٢ً ُصَطَبات: ؾإٕ مل جيز ؾتُضصابّعا

ٜؿطض ع٢ً ُصَطَباٍت قبٌ إٔ ٜصًِّٞ، ؾإٕ مل تهٔ صطبات ؾع٢ً متضات، ؾإٕ مل تهٔ َسغا  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِنإ صعٍٛ اهلل »قاٍ: 

 ؾإٕ مل جيز ؽ٦ّٝا ٣ْٛ ايؿطض بكًب٘، ٜٚهؿٝ٘ سيو« سغٛات َٔ َا٤

أْا  أصٜز  إٔ « ثالث١ ال ُتضر رعٛتِٗ: ايصا٥ِ ست٢ ٜؿطض: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ايزعا٤ عٓز ايؿطض، ٚأثٓا٤ ايصٝاّ: يكٛي٘ خاَّغا

 « ٚاإلَاّ ايعارٍ، ٚاملعًّٛ»تعٌُ عال١َ  ع٢ً ن١ًُ )ست٢ ( 

نإ »عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: : اإلنجاص َٔ ايصزق١، ٚتال٠ٚ ايكضإٓ، ٚتؿطرل ايصا٥ُني، ٚعا٥ض أعُاٍ ايدل: ؾعٔ ابٔ عارّعا

أدٛر ايٓاؼ بارترل، ٚنإ أدٛر َا ٜهٕٛ يف صَضإ سني ًٜكاٙ ددلٌٜ، ٚنإ ددلٌٜ ًٜكاٙ يف نٌ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصعٍٛ اهلل 

 «.سني ًٜكاٙ ددلٌٜ أدٛر بارترل َٔ ايضٜض املضع١ً ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِي١ًٝ َٔ صَضإ، ؾٝزاصع٘ ايكضإٓ، ؾضعٍٛ اهلل 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ نإ ايٓيب »: االدتٗار يف صال٠ ايًٌٝ: ٚباألخص يف ايعؾض األٚاخض َٔ صَضإ؛ ؾعٔ عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا: عاعاب

َٔ قاّ صَضإ إمياّْا ٚاستغابّا غؿض : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚيعُّٛ قٛي٘ «إسا رخٌ ايعؾض ؽز ٦َظصٙ ٚأسٝا يًٝ٘ ٚأٜكغ أًٖ٘ ٚعًِ

 «.ي٘ َا تكزَّّ َٔ سْب٘

 «.عُض٠ يف صَضإ تعزٍ سذ١: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: االعتُاص: يكٍٛ ايٓيب ثآَا

ٚإسا نإ ّٜٛ صّٛ أسزنِ ؾال ٜضؾح ٚال ٜصدب، ؾإٕ : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِملٔ ؽتُ٘: ٚسيو يكٛي٘ « إْٞ صا٥ِ»: قٍٛ: تاعّعا

 «.عابَّ٘ أسز، أٚ قاتً٘، ؾًٝكٌ: إْٞ اَضؤ صا٥ِ

 

 اسنض َهضٖٚات ايصٝاّ ؟

ٚبايؼ يف االعتٓؾام إال : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: املبايػ١ يف املضُض١ ٚاالعتٓؾام: ٚسيو خؾ١ٝ إٔ ٜشٖب املا٤ إىل دٛؾ٘؛ يكٛي٘ أٚال

 «إٔ تهٕٛ صا٥ُّا

ّٝا ص٠ : ايُكِب١ًَ ملٔ حتضى ؽٗٛت٘ ٚنإ ممٔ ال ٜأَٔ ع٢ً ْؿغ٘: ؾٝهضٙ يًصا٥ِ إٔ ٜكبٌ طٚدت٘، أٚ أَت٘؛ ألْٗا قز تؤرٟ إىل إثاثاْ

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِايؾ٠ٛٗ اييت جتض إىل ؾغار ايصّٛ باإلَٓا٤ أٚ ادتُاع، ؾإٕ أَٔ ع٢ً ْؿغ٘ َٔ ؾغار صَٛ٘ ؾال بأؼ؛ ألٕ ايٓيب 
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أٟ: سادت٘. ٚنشيو عًٝ٘ جتٓب نٌ َا َٔ ؽأْ٘ « ٚنإ أًَههِ أَلَصِب٘»نإ ٜكبٌِّ ٖٚٛ صا٥ِ، قايت عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا: 

 إرا١َ ايٓعض إىل ايظٚد١، أٚ األ١َ، أٚ ايتؿهض يف ؽإٔ ادتُاع؛ ألْ٘ قز ٜؤرٟ إىل اإلَٓا٤، أٚ ادتُاعإثاص٠ ؽٗٛت٘ ٚحتضٜهٗا؛ ن

 : بًع ايٓدا١َ: ألٕ سيو ٜصٌ إىل ادتٛف، ٜٚتك٣ٛ ب٘، إىل داْب االعتكشاص ٚايضضص ايشٟ حيصٌ َٔ ٖشا ايؿعٌثايّجا

ؾال بأؼ َع اذتشص  -نإٔ ٜهٕٛ طبَّاخّا حيتاز يشٚم ًَش٘ َٚا أؽبٗ٘-: سٚم ايطعاّ يػرل اذتاد١: ؾإٕ نإ ستتادّا إىل سيو صابّعا

 .َٔ ٚصٍٛ ؽ٤ٞ َٔ سيو إىل سًك٘ 

 

 اسنض نٝؿ١ٝ  قضا٤ ايصٝاّ؟

نبرل٠  _إسا أؾطض املغًِ َّٜٛا َٔ صَضإ بػرل عشص، ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜتٛب إىل اهلل، ٜٚغتػؿضٙ؛ ألٕ سيو دضّ ععِٝ، َٚٓهض نبرل،

َع ايتٛب١ ٚاالعتػؿاص ايكضا٤ بكزص َا أؾطض بعز صَضإ، ٚٚدٛب ايكضا٤ ٖٓا ع٢ً ايؿٛص ع٢ً ايصشٝض َٔ ٚجيب عًٝ٘  _َٔ ايهبا٥ض

 أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ، ألْ٘ غرل َضخَّص ي٘ يف ايؿطض، ٚاألصٌ إٔ ٜؤرٜ٘ يف ٚقت٘.

ٝ٘ ايكضا٤، غرل أْ٘ ال جيب أَا إسا أؾطض بعشص نشٝض أٚ ْؿاؼ أٚ َضض أٚ عؿض أٚ غرل سيو َٔ األعشاص املبٝش١ يًؿطض ؾإْ٘ جيب عً

ع٢ً ايؿٛص، بٌ ع٢ً ايذلاخٞ إىل صَضإ اآلخض، يهٔ ٜٓزب ي٘، ٜٚغتشب ايتعذٌٝ بايكضا٤، ألٕ ؾٝ٘ إعضاعّا يف إبضا٤ ايش١َ، ٚألْ٘ 

أسٛط يًعبز؛ ؾكز ٜطضأ ي٘ َا ميٓع٘ َٔ ايصّٛ نُضض ٚحنٛٙ. ؾإٕ أخَّضٙ ست٢ صَضإ ايجاْٞ، ٚنإ ي٘ عشص يف تأخرلٙ، نإٔ 

تُض عشصٙ، ؾعًٝ٘ ايكضا٤ بعز صَضإ ايجاْٞ.أَا إٕ أخَّضٙ إىل صَضإ ايجاْٞ بػرل عشص، ؾعًٝ٘ َع ايكضا٤ إطعاّ َغهني عٔ نٌ اع

َُٔ﴿ّٜٛ ٚال ٜؾذلط يف ايكضا٤ ايتتابع، قاٍ اهلل تعاىل:  َٕ َؾ ِٚ ََِّضّٜضا َُِٓهِ َنا ِٔ َؾِعز٠َّْ َعَؿٍض َع٢ًَ َأ َِّ ٍّ َّا  ص 184: ايبكض٠ط ﴾ُأَخَض َأ

 

 اسنض ايصٝاّ املغتشب؟

َٔ سه١ُ اهلل  ٚصمحت٘ بعبارٙ: إٔ دعٌ شلِ َٔ ايتطٛع َا مياثٌ ايؿضا٥ض، ٚسيو طٜار٠ يف األدض ٚايجٛاب يًعاًَني، ٚددلّا يًٓكص 

 ٚارتًٌ ايشٟ قز ٜطضأ ع٢ً ايؿضٜض١، ؾكز عبل َعٓا: إٔ ايؿضا٥ض تهٌُ َٔ ايٓٛاؾٌ ّٜٛ ايكٝا١َ.

 صٝاَٗا ٖٞ:ٚاألٜاّ اييت ٜغتشب 

َٔ صاّ »ٜكٍٛ:  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِقاٍ: زلعت صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘صٝاّ عت١ أٜاّ َٔ ؽٛاٍ: ذتزٜح أبٞ أٜٛب األْصاصٟ  -1

 «صَضإ، ثِ أتبع٘ عتّا َٔ ؽٛاٍ، نإ نصٝاّ ايزٖض

صٝاّ ّٜٛ عضؾ١ أستغب : »اهلل عًٝ٘ ٚعًِص٢ً قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘صٝاّ ّٜٛ عضؾ١ يػرل اذتاز: ذتزٜح أبٞ قتار٠  -2

أؾطض  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِأَا اذتازُّ ؾال ٜغٔ ي٘ صٝاّ ّٜٛ عضؾ١؛ ألٕ ايٓيب «. ع٢ً اهلل إٔ ٜهؿِّض ايغ١ٓ اييت قبً٘، ٚايغ١ٓ اييت بعزٙ

 يف سيو ايّٝٛ ٚايٓاؼ ٜٓعضٕٚ إيٝ٘، ٚألْ٘ أق٣ٛ يًشاز ع٢ً ايعبار٠ ٚايزعا٤ يف سيو ايّٝٛ.

«. أستغب ع٢ً اهلل إٔ ٜهؿض ايغ١ٓ اييت قبً٘»عٔ صّٛ عاؽٛصا٤؟ ؾكاٍ:  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِّٜٛ عاؽٛصا٤: ؾكز ع٦ٌ ايٓيب صٝاّ  -3

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ، ٚيكٛي٘ «ي٦ٔ بكٝت إىل قابٌ ألصَٛٔ ايتاعع: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٜٚغتشب صٝاّ ّٜٛ قبً٘ أٚ ّٜٛ بعزٙ؛ يكٛي٘ 

 «.ّا بعزٙ، خايؿٛا ايٝٗٛرصَٛٛا َّٜٛا قبً٘ أٚ َٜٛ: »ٚعًِ

ٜتشض٣ صٝاّ االثٓني  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِنإ ايٓيب »صّٛ االثٓني ٚارتُٝػ َٔ نٌ أعبٛع: ذتزٜح عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا:  -4

 «تعضض األعُاٍ ّٜٛ االثٓني ٚارتُٝػ، ؾأسب إٔ ٜعضض عًُٞ ٚأْا صا٥ِ: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚيكٛي٘ «ٚارتُٝػ

صِ َٔ ايؾٗض ثالث١ أٜاّ، ؾإٕ اذتغ١ٓ بعؾض »يعبز اهلل بٔ عُضٚ:  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًَِٔ نٌ ؽٗض: يكٛي٘  صٝاّ ثالث١ أٜاّ -5

بجالخ: صٝاّ ثالث١ أٜاّ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِأٚصاْٞ خًًٝٞ »قاٍ:  صضٞ اهلل عٓ٘ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ «. أَجاشلا، ٚسيو َجٌ صٝاّ ايزٖض

ٜٚغتشب إٔ تهٕٛ األٜاّ ايبٝض، ٖٚٞ ايجايح عؾض، ٚايضابع عؾض، «. أْاّ َٔ نٌ ؽٗض، ٚصنعيت ايضش٢، ٚإٔ أٚتض قبٌ إٔ

َٔ نإ َٓهِ صا٥ُّا َٔ ايؾٗض ؾًٝصِ : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِقاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘ٚارتاَػ عؾض؛ ذتزٜح أبٞ سص 

 «  .ايجالخ ايبٝض

ٖٚشا «. ّ صٝاّ راٚر عًٝ٘ ايغالّ؛ نإ ٜصّٛ َّٜٛا ٜٚؿطض َّٜٛاأؾضٌ ايصٝا: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصّٛ ّٜٛ ٚإؾطاص ّٜٛ: يكٛي٘  -6

 َٔ أؾضٌ أْٛاع ايتطٛع.

أؾضٌ ايصٝاّ بعز صَضإ : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِقاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘صٝاّ ؽٗض اهلل احملضّ: ذتزٜح أبٞ ٖضٜض٠  -7

 «.ؽٗض اهلل احملضّ، ٚأؾضٌ ايصال٠ بعز ايؿضٜض١ صال٠ ايًٌٝ

ٝاّ تغع سٟ اذتذ١: ٚتبزأ َٔ أٍٚ ّٜٛ َٔ ؽٗض سٟ اذتذ١، ٚتٓتٗٞ بايّٝٛ ايتاعع، ٖٚٛ ّٜٛ عضؾ١؛ ٚسيو يعُّٛ األسارٜح ايٛاصر٠ ص -8

ٚايصّٛ َٔ «. َا َٔ أٜاّ ايعٌُ ايصاحل ؾٝٗٔ أسب إىل اهلل َٔ ٖشٙ ايعؾض: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِيف ؾضٌ ايعٌُ ؾٝٗا؛ ؾكز قاٍ 

 ٖشٙ األٜاّ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٛ  يف صٝاّ ايٓيب ايعٌُ ايصاحل( ٚثبت سزٜح شت
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 اسنضَا ٜهضٙ ٚحيضّ َٔ ايصٝاّ؟

ألٕ سيو َٔ ؽعا٥ض ادتا١ًٖٝ، ٚقز ناْٛا ٜععُٕٛ ٖشا ايؾٗض، ؾًٛ صاَ٘ َع غرلٙ مل ٜهضٙ؛  ٜهضٙ إؾضار ؽٗض صدب بايصٝاّ: -1

ََُدصِّصّا ي٘ بايصٝاّ. ص٣ٚ أمحز بٔ خضؽ١ بٔ اذتض قاٍ: صأٜت عُض بٔ ارتطاب ٜضضب أنـ املذلدِّبني، ست٢  ألْ٘ ال ٜهٕٛ س٦ٓٝش 

 «دتا١ًٖٝنًٛا، ؾإمنا ٖٛ ؽٗض ناْت تععُ٘ ا»ٜضعٖٛا يف ايطعاّ، ٜٚكٍٛ: 

«. ال تصَٛٛا ّٜٛ ادتُع١، إال إٔ تصَٛٛا َّٜٛا قبً٘ أٚ َّٜٛا بعزٙ: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ؛ يكٛي٘ ٜهضٙ إؾضار ّٜٛ ادتُع١ بصٝاّ -2

 . ؾإٕ صاَ٘ َع غرلٙ ؾال بأؼ بشيو، يًشزٜح املاضٞ

ٚاملكصٛر: ايٓٗٞ «. إال ؾُٝا اؾذلض عًٝهِال تصَٛٛا ّٜٛ ايغبت : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ؛ يكٛي٘ ٜهضٙ إؾضار ّٜٛ ايغبت بصٝاّ -3

َِّ إىل غرلٙ ؾال بأؼ، يكٛي٘  ألّ املؤَٓني دٜٛض١ٜ ٚقز رخٌ عًٝٗا ّٜٛ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ إؾضارٙ، ٚختصٝص٘ بايصٝاّ، أَا إسا ُض

ؾزٍ قٛي٘ «. ؾطضٟؾأ»قايت: ال. قاٍ: « تضٜزٜٔ إٔ تصَٛٞ غزّا؟»قايت: ال. قاٍ: « أصُِت أَػ؟»ادتُع١، ٖٚٞ صا١ُ٥، قاٍ: 

عكب إخضاد٘  -صمح٘ اهلل-ع٢ً دٛاط صٝاّ ّٜٛ ايغبت َع غرلٙ. قاٍ اإلَاّ ايذلَشٟ « تضٜزٜٔ إٔ تصَٛٞ غزّا» ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 سزٜح ايٓٗٞ املاضٞ: )َٚع٢ٓ ايهضا١ٖٝ يف ٖشا: إٔ خيتص ايضدٌ ّٜٛ ايغبت بصٝاّ؛ ألٕ ايٝٗٛر ٜععُِّٕٛ ّٜٛ ايغبت(.

ٖٚٛ ّٜٛ ايجالثني َٔ ؽعبإ، إسا نإ يف ايغُا٤ َا ميٓع صؤ١ٜ اشلالٍ، ؾإٕ ناْت ايغُا٤ صشّٛا ؾال ؽو.  ايؾو،:حيضّ صٝاّ ّٜٛ  -4

 «.َٔ صاّ ايّٝٛ ايشٟ ٜؾوُّ ؾٝ٘ ؾكز عص٢ أبا ايكاعِ»قاٍ:  صضٞ اهلل عٓ٘ٚريٌٝ حتضمي٘: سزٜح عُاص 

عٔ صّٛ ّٜٛ ايؿطض  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ًِْٗ ايٓيب : »صضٞ اهلل عٓ٘ذتزٜح أبٞ ععٝز ارتزصٟ  حيضّ صّٛ َٜٛٞ ايعٝزٜٔ،: -5

عٔ صٝاَُٗا: ّٜٛ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٖشإ َٜٛإ ٢ْٗ صعٍٛ اهلل »قاٍ:  صضٞ اهلل عٓ٘، ٚذتزٜح عُض بٔ ارتطاب «ٚايٓشض

 ٜعين سبٝشتهِ.«ؾطضنِ َٔ صٝاَهِ، ٚايّٝٛ اآلخض تأنًٕٛ ؾٝ٘ َٔ ْغههِ

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٖٚٞ ثالث١ أٜاّ بعز ّٜٛ ايٓشض: اذتارٟ عؾض، ٚايجاْٞ عؾض، ٚايجايح عؾض، يكٛي٘  حيضّ صّٛ أٜاّ ايتؾضٜل:، -6

ّٜٛ عضؾ١ ّٜٚٛ ايٓشض ٚأٜاّ ايتؾضٜل عٝزْا أٌٖ اإلعالّ، ٖٚٞ : »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚيكٛي٘ «. أٜاّ أنٌ ٚؽضب ٚسنض هلل »عٓٗا: 

مل »يكاصٕ إسا مل جيزا مثٔ اشلزٟ؛ ذتزٜح عا٥ؾ١ ٚابٔ عُض صضٞ اهلل عِٓٗ، قاال: ُٚصخِّص يف صٝاَٗا يًُتُتع ٚا«. أٜاّ أنٌ ٚؽضب

َُٜصُٔ إال ملٔ مل جيز اشلزٟ  «َُٜضخَّص يف أٜاّ ايتؾضٜل إٔ 

 

 اسنض تعضٜـ االعتهاف ٚسهُ٘ ؟

 تعضٜـ االعتهاف: االعتهاف يف ايًػ١: يظّٚ ايؾ٤ٞ، ٚسبػ ايٓؿػ عًٝ٘.-1

 ظ َغذزّا يطاع١ اهلل.ٚيف ايؾضع: يظّٚ املغًِ املُٝ

َِّٗضا َإٔ﴿سهُ٘: ٖٚٛ ع١ٓ ٚقضب١ إىل اهلل تعاىل؛ يكٛي٘:-2 َٞ َط ِِٝت  اآل١ٜ ٖٚشٙص. 125: ايبكض٠ط ﴾ايغُُّذِٛر َٚايضُّنَِّع َٚاِيَعاِنِؿنَي ِيًطَّا٥ِِؿنَي َب

َّ ََٚيا﴿،  إلبضاِٖٝ اآل١ٜ ٖشٙ. ايغابك١ األَِ يف ست٢ َؾضٚعٝت٘ ع٢ً ريٌٝ ُٖ ِِ ُتَباِؽُضٚ َٕ ََٚأُْت ََُغاِدِز ِؾٞ َعاِنُؿٛ  ص.187: ايبكض٠ط ﴾اِي

 «.نإ ٜعتهـ ايعؾض األٚاخض َٔ صَضإ ست٢ تٛؾاٙ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِإٔ ايٓيب »ٚعٔ عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا: 

١ االعتهاف ٚأمجع املغًُٕٛ ع٢ً َؾضٚعٝت٘، ٚأْ٘ ع١ٓ، ال جيب ع٢ً املض٤ إال إٔ ٜٛدب٘ ع٢ً ْؿغ٘ نإٔ ٜٓشصٙ،ؾجبتت ُعَّٓ

 َٚؾضٚعٝت٘، بايهتاب، ٚايغ١ٓ، ٚاإلمجاع.

 

 اسنض ؽضٚط االعتهاف؟

ؾال ٜصض االعتهاف َٔ ايهاؾض، ٚال اجملٕٓٛ، ٚال ايصيب غرل املُٝظ؛ أَا ايبًٛؽ .إٔ ٜهٕٛ املعتهـ َغًُّا ممٝظّا عاقاّل: 1

 ٚنشيو َٔ األْج٢.ٚايشنٛص١ٜ ؾال ٜؾذلطإ، ؾٝصض االعتهاف َٔ غرل ايبايؼ إسا نإ ممٝظّا، 

 ؾٟٝٓٛ املعتهـ يظّٚ َعتهؿ٘؛ قضب١ّ ٚتعبزّا هلل.«. إمنا األعُاٍ بايٓٝات: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: يكٛي٘ .اي2١ٝٓ

ِِ ﴿يكٛي٘ تعاىل: .إٔ ٜهٕٛ االعتهاف يف َغذز:3 َٕ ََٚأُْت ََُغاِدِز ِؾٞ َعاِنُؿٛ سٝح  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚيؿعً٘ص. 187: ايبكض٠ط ﴾اِي

 ـ يف املغذز، ٚمل ٜٓكٌ عٓ٘ أْ٘ اعتهـ يف غرلٙ.نإ ٜعته

: ٚسيو إسا ناْت َز٠ االعتهاف تتدًًٗا صال٠ َؿضٚض١، ٚنإ .إٔ ٜهٕٛ املغذز ايشٟ ٜعتهـ ؾٝ٘ تكاّ ؾٝ٘ صال٠ ادتُاع4١

١ عًٝ٘، املعتهـ ممٔ جتب عًٝ٘ ادتُاع١، ألٕ االعتهاف. يف َغذز ال تكاّ ؾٝ٘ صال٠ ادتُاع١ ٜكتضٞ تضى ادتُاع١ ٖٚٞ ٚادب

أٚ تهضاص خضٚز املعتهـ نٌ ٚقت، ٖٚشا ٜٓايف املكصٛر َٔ االعتهاف، أَا املضأ٠ ؾٝصض اعتهاؾٗا يف نٌ َغذز عٛا٤ أقُٝت 

ؾٝ٘ ادتُاع١ أّ ال. ٖشا إسا مل ٜذلتب ع٢ً اعتهاؾٗا ؾت١ٓ، ؾإٕ تضتب ع٢ً سيو ؾت١ٓ َٓعت. ٚاألؾضٌ إٔ ٜهٕٛ املغذز ايشٟ 

 هٔ سيو يٝػ ؽضطّا يالعتهاف.ٜعتهـ ؾٝ٘ تكاّ ؾٝ٘ ادتُع١، ي

 ؾال ٜصض اعتهاف ادتٓب، ٚال اذتا٥ض، ٚال ايٓؿغا٤؛ يعزّ دٛاط َهح ٖؤال٤ يف املغذز  ايطٗاص٠ َٔ اذتزخ األندل:.5
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أَا ايصٝاّ ؾًٝػ بؾضط يف االعتهاف؛ ملا صٟٚ عٔ ابٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا إٔ عُض قاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل، إْٞ ْشصت يف ادتا١ًٖٝ إٔ 

ؾًٛ نإ ايصّٛ ؽضطّا ملا صض اعتهاؾ٘ يف ايًٌٝ، «. أٚف بٓشصى: »ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِي١ًٝ يف املغذز اذتضاّ، ؾكاٍ ايٓيب أعتهـ 

 ألْ٘ ال صٝاّ ؾٝ٘. ٚألُْٗا عبارتإ َٓؿصًتإ، ؾال ٜؾذلط إلسزاُٖا ٚدٛر األخض٣

 

 اسنض طَإ االعتهاف َٚغتشبات٘ َٚا ٜباح يًُعتهـ؟

 : املهح يف املغذز َكزاصّا َٔ ايظَٔ ٖٛ صنٔ االعتهاف،طَٔ االعتهاف ٚٚقت٘-1

ؾًٛ مل ٜكع املهح يف املغذز مل ٜٓعكز االعتهاف، ٚيف أقٌ َز٠ االعتهاف خالف بني أٌٖ ايعًِ. ٚايصشٝض إٔ ٚقت االعتهاف يٝػ 

ٚ ي١ًٝ ٚأؾضٌ أٚقات ألقً٘ سز، ؾٝصض االعتهاف َكزاصّا َٔ ايظَٔ، ٚإٕ قٌ، إال إٔ األؾضٌ أال ٜكٌ االعتهاف عٔ ّٜٛ أ

نإ ٜعتهـ ايعؾض األٚاخض  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِإٔ ايٓيب »االعتهاف :ايعؾض األٚاخض َٔ صَضإ؛ ذتزٜح عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا: 

 ؾإٕ اعتهـ يف غرل ٖشا ايٛقت، داط سيو يهٓ٘ خالف األٚىل ٚاألؾضٌ.«. َٔ صَضإ ست٢ تٛؾَّاٙ اهلل

َضإ ص٢ً ايؿذض َٔ صبٝش١ ايّٝٛ اذتارٟ ٚايعؾضٜٔ يف املغذز ايشٟ ٜٟٓٛ االعتهاف ؾٝ٘، َٚٔ ٣ْٛ اعتهاف ايعؾض األٚاخض َٔ ص

 ثِ ٜزخٌ يف اعتهاؾ٘، ٜٚٓتٗٞ بػضٚب سلػ آخض ّٜٛ َٔ صَضإ.

االعتهاف عبار٠ خيًٛ ؾٝٗا ايعبز خبايك٘ ٜٚكطع ايعال٥ل عُا عٛاٙ،ؾٝغتشب يًُعتهـ إٔ ٜتؿضؽ  َغتشبات االعتهاف:-2 

َٔ ايصال٠، ٚايشنض، ٚايزعا٤، ٚقضا٠٤ ايكضإٓ، ٚايتٛب١، ٚاالعتػؿاص، ٚحنٛ سيو َٔ ايطاعات اييت تكضب٘ إىل اهلل يًعبار٠، ؾٝهجض 

 تعاىل.

ٜباح يًُعتهـ ارتضٚز َٔ املغذز ملا البز َٓ٘؛ نارتضٚز يألنٌ ٚايؾضب، إسا مل ٜهٔ ي٘ َٔ  َا ٜباح يًُعتهـ:-3

 خ، ٚاالغتغاٍ َٔ ادتٓاب١حيضضُٖا.ارتضٚز يكضا٤ اذتاد١ ٚايٛض٤ٛ َٔ اذتز

ٜباح ي٘ ايتشزخ إىل ايٓاؼ ؾُٝا ٜؿٝز، ٚايغؤاٍ عٔ أسٛاشلِ، أَا ايتشزخ ؾُٝا ال ٜؿٝز، ٚؾُٝا ال ضضٚص٠ ؾٝ٘، ؾإْ٘ ٜٓايف َكصٛر 

االعتهاف َٚا ؽضع َٔ أدً٘. ٜٚباح ي٘ إٔ ٜظٚصٙ بعض أًٖ٘ ٚأقاصب٘، ٚإٔ ٜتشزخ إيٝ٘ عاع١ َٔ طَإ، ٚارتضٚز َٔ َعتهؿ٘ 

َعتهؿّا ؾأتٝت يٝاّل، ؾشزَّثت٘، ثِ قُت،  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِنإ صعٍٛ اهلل »عِٗ؛ ذتزٜح صؿ١ٝ صضٞ اهلل عٓٗا قايت: يتٛرٜ

َِٝكًَِبين... اْكًبت ٜعين خضدت يتشٖب إىل بٝتٗا، اْكًبت إىل بٝتٗا ؾكاّ َعٞ يٝكًبين ٜعين ٜٛصًين إىل بٝيت، « ؾاْكًبت، ؾكاّ َعٞ ي

 يبٝت.ٚيًُعتهـ إٔ ٜأنٌ، ٜٚؾضب، ٜٚٓاّ يف املغذز، َع احملاؾع١ ع٢ً ْعاؾ١ املغذز، ٚصٝا١ْ املغذزٜكًبين ٜعين ٜضرْٞ إىل ا

 

 اسنض َبطالت االعتهاف؟

َّ ٚقت ارتضٚز؛ ذتزٜح عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا: 1 ٚنإ ال ٜزخٌ ايبٝت إال ذتاد١، ». ارتضٚز َٔ املغذز يػرل ساد١ عُزّا، ٚإٕ ق

 ، ٚألٕ اخل«إسا نإ َعتهؿّا

َّ ََٚيا﴿. ادتُاع: ٚيٛ نإ سيو يٝاّل، أٚ نإ ادتُاع خاصز املغذز؛ قاٍ تعاىل: 2 ُٖ ِِ ُتَباِؽُضٚ َٕ ََٚأُْت ََُغاِدِزِؾ َعاِنُؿٛ : ايبكض٠ط ﴾ٞ اِي

 ص.187

 ٚيف سهُ٘ اإلْظاٍ بؾ٠ٛٗ بزٕٚ مجاع ناالعتُٓا٤، َٚباؽض٠ ايظٚد١ يف غرل ايؿضز.

 بادتٕٓٛ ٚايغهض، رتضٚز اجملٕٓٛ ٚايغهضإ عٔ نُْٛٗا َٔ أٌٖ ايعبار٠.. سٖاب ايعكٌ: ؾٝؿغز االعتهاف 3

 . اذتٝض ٚايٓؿاؼ: يعزّ دٛاط َهح اذتا٥ض ٚايٓؿغا٤ يف املغذز.4

ِٔ﴿. ايضر٠؛ ملٓاؾاتٗا ايعبار٠، ٚيكٛي٘ تعاىل: 5 َّ َأِؽَضِنَت َي٦ِ َِٝشَبَط ًَُو َي َُ  ص.65: ايظَضط ﴾َع
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